
 

 

  

माध्यम स्वातंत्र्यात भारताचा १३६ वा क्रमांक 

माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताची स्स्िती शेजारी देश पाककस्तान आणि चीनसारखीच बबकट असल्याचे 
समोर आले आहे. माध्यम स्वातंत्र्य ननदेशांकात भारत तीन स्िानांनी घसरून १३६ व्या स्िानी आला 
आहे.  पॅररसस्स्ित 'ररपोटटसट ववदाऊट बॉर्टसट' ससं्िेने माध्यम स्वातंत्र्य ननदेशांक जाहीर केला आहे. यात १८० 
देशांचा समावेश आहे.  
 

अमेररका आणि बिटनही माध्यम स्वातंत्र्य ननदेशांकात दोन स्िानांनी घसरून अनुक्रमे ४३ आणि ४० व्या 
स्िानावर आले आहे. ननदेशांकात ईटली सवाधिक २५ स्िानांनी वाढून ५२ व्या स्िानी आला आहे.  
 

या यादीत उत्तर कोररयात सवाांत शेवटी आहे. गेले दशकभर ईररट्रियाकर् ेशेवटचे स्िान होत.  मात्र उत्तर 
कोररयाने आता शेवटचे स्िान पटकावले आहे. शेवटच्या पाच देशांमध्ये चीन, सीररया, तकुट मेननस्तान, ईररट्रिया 
आणि उत्तर कोररया हे देश आहेत.  
 

माध्यम स्वातंत्र्य ननदेशांकात नॉवे पाट्रहल्या क्रमांकावर, भारत १३६ व्या क्रमांकावर, पाककस्तान १३९ व्या 
क्रमांकावर, चीन १७६ व्या क्रमांकावर, उत्तर कोररया १८०  व्या क्रमांकावर आहे.  
 

 

 

यूपीमध्ये महापुरुषांच्या जयंतीननममत्त शाळा, सरकारी कायाटलयांना सुट्टी 
नाही 
महापुरुषांच्या जयंतीला शाळा आणि सरकारी कायाटलयाला ममळिाऱ्या सटु्ट्या उत्तर प्रदेशचे मखु्यमतं्री योगी 
आट्रदत्यनाि यांनी बंद केल्या आहेत. जयंती आणि पुण्यनतिीला असिाऱ्या एकूि १५ सटु्ट्या रद्द करण्याचा 
ननिटय घेण्यात आला. सटु्टीच्या ऐवजी एक तासाचा कायटक्रम घेण्यात येईल.  
 

यापूवी योगी आट्रदत्यनाि यांनी राज्यातील मशक्षिात नवनवीन बदल आणि सिुारिा करण्याचा ननिटय घेतला 
होता. त्यानसुार आता शाळांमध्ये योग मशक्षि बंिनकारक करण्यात आले आहे.  
 

तसेच राज्यातील शाळांमध्ये आता नसटरीपासनूच इंग्रजी भाषा मशकवण्याचा ननिटय यूपी सरकारने घेतला 
आहे. सध्या उत्तर प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासनू इंग्रजीचे मशक्षि ट्रदले जात आहे.  
 

 

 

'सीआरपीएफ' महासंचालकपदी भटनागर यांची ननयुक्ती 
कें द्र सरकारने कें द्रीय राखीव पोमलस दलाच्या (सीआरपीएफ) महासचंालकपदी राजीव राय भटनागर यांची 
ननयुक्ती केली आहे. भटनागर हे १९८३ च्या तुकर्ीचे उत्तर प्रदेश केर्रचे 'आयपीएस' अधिकारी आहेत. 
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सध्या सदुीप लखताककया यांच्याकर् े'सीआरपीएफ'चा प्रभारी कारभार होता. 
 

इंर्ो नतबेट सीमा पोमलस दलाच्या (आयटीबीपी) महासचंालकपदी आर. के. पचंदा यांची ननयुक्ती करण्यात आली 
आहे. १९८३ च्या तुकर्ीचे 'आयपीएस' अधिकारी असलेले पचंदा हे पस् चम बंगाल केर्रचे अधिकारी आहेत. 
 

 

 

राष्ट्िकुल स्पिेत २४ वषाांनंतर कक्रकेटचा समावेश 

राष्ट्िकुल स्पिाट २०२२ चे यजमानपद बममांगहॅमला ममळाल्यास त्यामध्ये परुुषांच्या कक्रकेटचा समावेश होऊ 
शकतो. या कक्रकेटचे स्वरुप टी-२० असेल. कक्रकेटचे सामने एजबेस्टन आणि वसेस्टशायरच्या न्यू रोर् होममध्ये 
होिार आहेत. 
 

र्रबनमध्ये होिाऱ्या राष्ट्िकुल खेळांमध्ये मट्रहला कक्रकेटचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र र्रबनमध्ये 
आधिटक आणि राजकीय वाद सरुु असल्याने यजमानपदाच्या शयटतीतून आपले नाव मागे घेतले आहे.  
 

यानंतर राष्ट्िकुल स्पिेच्या यजमानपदासाठी बिटन सरकारकरू्न बममांगहॅमचे नाव सचुवण्यात आले आहे.राष्ट्िकुल 
स्पिेच्या यजमानपदाच्या शयटतीत बममांगहॅमसोबतच कॅनर्ा, मलेमशया आणि ऑस्िेमलयामिील शहरांचादेखील 
समावेश आहे. यासोबतच मलव्हरपूलही यजमानपदासाठी उत्सकु आहे. 
 

राष्ट्िकुल स्पिेत आवयक असिाऱ्या खेळांच्या यादीत कक्रकेटचा समावेश होत नाही. कक्रकेटचा समावेश पयाटयी 
खेळांच्या यादीत होतो. राष्ट्िकुल स्पिेचे यजमानपद स्वीकारिारे देश कक्रकेटचा समावेश करायचा की नाही, याचा 
ननिटय घेऊ शकतात. 
 

 

 

बीसीसीआयची आंतरराष्ट्िीय कक्रकेट पररषदेतील मक्तेदारी संपुष्ट्टात 

जगातील सवाटत श्रीमतं कक्रकेट बोर्ट अशी बबरुदावली ममरविाऱ्या भारतीय कक्रकेट ननयामक मरं्ळाची जागनतक 
कक्रकेटमिील मक्तेदारी सपंुष्ट्टात येिार आहे.  
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आयसीसीच्या आधिटक नफ्याचे बीसीसीआय ऑस्िेमलया आणि इंग्लरं् यांच्या बरोबरीने प्रामखु्याने लाभािी आहेत, 

मात्र आता हे वचटस्व िुळीस ममळिार आहे. भारताला आयसीसीच्या नफ्यातून प्रनतवषी ५७० दशलक्ष र्ॉलसट 
रक्कम ममळत,े मात्र आता ही रक्कम ननम्यावर येिार आहे.  
 

दबुई येिे झालेल्या आंतरराष्ट्िीय कक्रकेट पररषदेच्या बैठकीत प्रशासन, घटनात्मक सिुारिा आणि आधिटक सरंचना 
या मदु्दय़ांवर मतदान घेण्यात आले. बीसीसीआयने सिुारिाववरोिी मतदान केले मात्र ननकालात बीसीसीआय 
एकाकी पर्ल्याचे स्पष्ट्ट झाले.  
 

ववशेष म्हिजे बीसीसीआयवर ओढवलेल्या नामषु्ट्कीमागे आयसीसीचे पट्रहले स्वतंत्र कायाटध्यक्ष शशांक मनोहर 
यांची भमूमका ननिाटयक आहे. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष मनोहर यांनी बीसीसीआयच्या वचटस्ववादी भमूमकेला 
आक्षेप घेत बदल सचुवला होता. 
 

दबावतंत्र म्हिनू भारतीय सघं इंग्लरं्मध्ये १ जनूपासनू होिाऱ्या चॅस्म्पयन्स करंर्क स्पिेतून माघार घेण्याची 
शक्यता आहे. 
 

 

 

अमेररकेकरू्न दक्षक्षि कोररयाला क्षेपिास्त्र सुरक्षा यंत्रिा 
उत्तर कोररयाच्या आस्ण्वक महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या असतानाच चीनला नकोशी असलेली क्षेपिास्त्र सरुक्षा यंत्रिा 
अमेररकेने दक्षक्षि कोररयाला पुरवण्यास सरुुवात केली आहे. टममटनल हाय अस्ल्टटय़ूर् एररया डर्फेन्स (िार्) यतं्रिा 
दक्षक्षि कोररयात बसवण्याचे काही ट्रदवसांपूवीच ठरले होते.  
 

चीनने या क्षपेिास्त्र सरंक्षि यंत्रिेच्या प्रस्तावानंतर दक्षक्षि कोररयाववरोिात काही आधिटक ननटबि लादले असनू 
पयटटकांच्या गटांनाही बंदी घातली आहे. 
 

वषटअखेरीपयांत त्याच्या बॅटरीज बसवण्याचे काम पूिट होईल. िार् ही यतं्रिा मध्यम व लघु पल्ल्याच्या 
आंतरखंर्ीय क्षेपिास्त्रांना रोखण्यासाठी आहे. कोररयन द्ववपकल्पात तिाव वाढलेला असताना अमेररकेने िार् 
यंत्रिा दक्षक्षि कोररयात पाठवली आहे. 
 


